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Uma década de avanço

Joka Madruga

no trabalho de base e reorganização do Sismmac
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gestão Fortes com a Base – Só a Luta
Muda a Vida encerra seu mandato
à frente do SISMMAC no dia 30 de
novembro.
Não estaremos na direção no próximo
mandato, mas seguiremos firmes nos locais
de trabalho, junto ao magistério na luta por
melhores condições de trabalho, no enfrentamento contra os ataques dos governos aos direitos e ampliando a organização do trabalho
pedagógico, dedicando esforços para avançar
na relação da escola com a comunidade e assim aprofundar nossa união como classe trabalhadora na defesa dos serviços públicos.
Nas próximas páginas, você confere um
balanço dos aprendizados, lutas e conquistas que impulsionamos desde 2011, quando
a vitória da chapa Novos Rumos, apoiada
pela Intersindical, devolveu o SISMMAC
para as mãos dos trabalhadores depois de
décadas de direções ligadas à CUT quando o

que imperava era a ausência de trabalho de
base e de luta.
Coerentes entre nossos princípios e nossa
prática, a atual direção retomou o trabalho
de base e luta na categoria. Com independência em relação aos governos e autonomia em relação aos partidos, organizamos
greves que garantiram direitos.
Nos fortalecemos estando junto às lutas
de diversas outras categorias, pois assim nos
reconhecemos como classe trabalhadora.
Sempre priorizando a luta, reorganizamos a estrutura do Sindicato para estar a
serviço das mobilizações e das necessidades
da categoria.
Ampliamos as sindicalizações e, com zelo
e responsabilidade, aumentamos o patrimônio do SISMMAC, o que possibilitou, além
da compra da sede, ter reservas para o fundo de greve e demais demandas da luta dos
trabalhadores.

Nesse balanço,
mais do que
registrar essa
importante década
em que a luta
foi retomada,
reafirmamos que
seguiremos junto
ao magistério, na
luta do conjunto da
classe trabalhadora
e firmes na defesa
de um SISMMAC
de luta e dos
trabalhadores.
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UMA DÉCADA DE REORGANIZAÇÃO E RETOMADA DAS LUTAS

O Sismmac esteve à frente das mobilizações que

garantiram direitos

Debate coletivo em seminários
e mutirões marca construção do
plano de carreira a partir de 2013
e fiscalização do enquadramento
a partir de 2015.
Comunicação SISMMAC

Nossa luta conseguiu a
contratação de mais de mil
professores e a efetivação
da hora-atividade de 33%.

Aposentadas juntas com o
SISMMAC vão à luta contra o calote
do governo: a luta foi pelo pagamento
do retroativo das distorções e, diante
da recusa do governo em negociar, o
Sindicato entra com ação reivindicando
o direito no início de 2016.

Ampliação da
organização pelas pautas
da Educação: participamos
da Conferência Municipal
em 2015 e nos mobilizamos
pela aprovação do Plano
Municipal de Educação
(PME), mas durante a
tramitação na Câmara,
vereadores excluem todas
as estratégias aprovadas na
Conferência Municipal de
Educação que tratavam do
respeito à diversidade e do
combate ao preconceito.

DENUNCIAMOS
A POLÍTICA DO
“TOMA LÁ DÁ CÁ”
DO GOVERNO COM
SEUS VEREADORES

Nossa cobrança e denúncia impediram que o nome
dos vereadores que aprovaram o pacotaço caísse no
esquecimento. Por isso, quase metade dos vereadores
do pacotaço não se reelegeu em 2020 e nenhum foi
eleito deputado em 2018.
Com nosso princípio de independência em relação
aos governos, o SISMMAC desde 2011 cobra e
enfrenta os governos seja qual for o prefeito ou
partido que esteja na gestão.

Com um cerco de mais
de mil policiais, o
desgoverno Greca junto
à maioria dos vereadores
impôs o pacotaço que
atacou nossos direitos.

Exemplo disso foi em
2016, quando nos somamos à
construção da greve geral contra
a aprovação da PEC do Teto que
congelou investimento em áreas
sociais. Também participamos das
greves gerais e dias nacionais
de luta contra as reformas da
Previdência, Trabalhista e em
defesa da educação enfrentado os
ataques dos governos.

Após um ano de discussões
e mobilização, a categoria
conquista publicação de decreto
que revisa atribuições dos
pedagogos em 2016, além de
garantir tempo de estudo e
planejamento individual.

Durante a pandemia, a luta em
defesa da vida e dos direitos:
Durante a pandemia, desenvolvemos
ações de solidariedade e cobramos
prioridade para a proteção à vida.
Fruto da luta organizada pela
atual diretoria, garantimos a
suspensão das aulas enquanto a
vacinação não fosse uma realidade
para o conjunto do magistério.
Também garantimos ajuda
financeira para mercado e isenção
da mensalidade para as/os
professores que perderam o RIT
durante a pandemia.

Na Câmara, os
vereadores repetem o
tratoraço e aprovam
a possibilidade de
terceirização da educação
e saúde.

Em todos esses momentos, a grande
maioria do magistério se manteve firme
na luta junto ao SISMMAC, colocando
sua indignação em movimento.

Mais lutas contra
os ataques do
desgoverno Greca:
Para tentar acabar com
os concursos públicos
e não pagar direitos trabalhistas para os contratados,
Greca aprova a contratação precária via Processo Seletivo
Simplificado em 2019.
Denunciamos mais esse ataque aos direitos e
fortalecemos a luta contra a terceirização e o fim dos
concursos públicos.
Nossa mobilização com as escolas de 6º a 9º ano
conquistou hora-atividade e dia sem vínculo e seguimos
na luta contra a redução do número de turmas.

Foi a greve do basta que garantiu a retomada
dos 3,14%
Logo após as eleições do SISMMAC, juntos com
o SISMUC e o SIGMUC, estivemos à frente da
organização da greve do basta que
garantiu a retomada dos 3,14% de
reajuste salarial a partir de 2022 com
a devida reposição.
Desde 2011, contribuímos com
a organização de greves gerais e
mobilizações nacionais em defesa
de direitos. Hoje, o SISMMAC é
um dos sindicatos de Curitiba que
mais contribui na organização da
campanha pelo Fora Bolsonaro.

Comunicação SISMMAC

Uma das principais ações logo
depois que tomamos posse no
SISMMAC foi a organização da
greve em 2012 que barrou o
programa de meritocracia do governo
e garantiu aumento salarial de
19,56% para ativos e aposentados.

Em 2017, fizemos a maior greve
da história do magistério:

Comunicação SISMMAC

Nas greves de 2014, o magistério
garantiu o novo Plano de Carreira,
com aumento salarial de até 70%
durante o enquadramento e com
a correção das distorções salariais
de mais de 20 anos para ativos e
aposentados.

Junto ao conjunto da
classe trabalhadora
estivemos nas lutas
contra os ataques dos
governos e patrões

Comunicação SISMMAC

Greve de 2012 barra a
meritocracia e garante
aumento salarial:

Comunicação SISMMAC

Mais greve e mais
conquistas para a
categoria em 2014:

Jonas Rebicki/SISMMAC

Comunicação SISMMAC

Comunicação SISMMAC

Douglas Rezende/SISMMAC

e enfrentaram os ataques dos governos e dos patrões
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A estrutura do Sismmac

a serviço das necessidades da categoria e da luta por direitos

D

esde que assumimos a direção do SISMMAC, nossa prioridade foi retomar
as lutas da categoria e nos organizar em
cada local de trabalho.
Portanto, reorganizamos e ampliamos
a estrutura do Sindicato para estar a serviço da luta e das necessidades da categoria.
Presença na base, luta pra valer e aumento da sindicalização: o aumento da
sindicalização é resultado do trabalho de
base desenvolvido pela direção do Sindicato desde 2011, das lutas travadas pelo
magistério e do esforço de cada professora
e professor que constrói nosso Sindicato.

2.500
Mais de

professores se
sindicalizaram ao
SISMMAC em 10 anos

4.713

Ativos

Aposentados

3.557

3.177

1.516

32%

2011

109%

2021

2011

2021

Fonte: Listagem de sindicalizados do SISMMAC disponibilizada para as chapas em 2011 e 2021

SISMMAC tem hoje as
melhores condições
financeiras de sua história,
fruto do empenho
e da postura séria e
responsável da direção
na última década

A

política financeira transparente e correta construída em conjunto com a
categoria nos últimos 10 anos fez o patrimônio do Sindicato aumentar em 26 vezes,
garantindo que hoje o SISMMAC possa
realizar grandes movimentos e ações de
solidariedade.
A criação do Fundo de Greve, aprovada no Congresso de 2012, permitiu que o
Sindicato garantisse estrutura adequada
para assembleias, mobilizações e greves.
A conquista da sede própria em 2018,
quando o SISMMAC completou 30 anos
de fundação, também é resultado dessa
política responsável.

sede própria

Fundo de gre ve
R$ 3.077.709,92

R$2.070.000,00

Não
existia
Jul.2011

Aplic aç ão
par a ampliaç ão
da sede
(construção do salão)

Não
existia
Jul.2011

2021

Patrimônio Social
R$ 7.415.988,27

R$1.291.841,89
Não
existia
Jul.2011

R$266.625,63
Out.2021

2011

Out.2021

Out.2021

A atual diretoria
do SISMMAC
divulga as
prestações
mensais de
contas de forma
detalhada no site!
Confira em:

4
Criadas em 2013, as carteirinhas do SISMMAC
facilitam o acesso a meia-entrada e contribuem
para que os sindicalizados mantenham seus dados
atualizados junto ao Sindicato.
A parceria com a Associação Capoeira Angola
Dobrada (Acad), que existe desde 2013, incentiva e
amplia o contato de alunos e professores com a cultura
popular negra por meio de atividades e oficinas.

Também
garantimos
a realização
de curso de
extensão
para as
pedagogas
em parceria
com a UFPR.
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Departamento Jurídico
a serviço da luta da categoria:

Hoje, o SISMMAC tem mais de 30 ações coletivas
exigindo direitos desrespeitados. Já está adiantado
o pagamento de duas grandes ações: do grupo 1 do
retroativo das distorções dos aposentados e das horas
extras dos sábados de 2010. Os valores da ação dos
sábados podem ser conferidos no site!
A ação que cobra as horas extras dos sábados de
2011 a 2016 já foi ganha em todas as instâncias e
deve estar apta para início da execução em 2022.
Também já ganhamos em 1ª instância o processo
que determina que a Prefeitura faça a transição do
magistério para a tabela do Plano de Carreira de 2014.
As ações encaminhadas pela atual diretoria junto ao
departamento jurídico fizeram com que, pela primeira
vez, as faltas de greve dos últimos anos fossem
retiradas mesmo com a recusa da administração em
negociar, garantindo que não houvesse desconto ou
que os valores fossem restituídos.
Curitiba foi a primeira cidade a barrar o projeto
Escola Sem Partido antes da aprovação, graças à ação
do SISMMAC e SISMUC junto aos vereadores na Câmara
Municipal. A iniciativa abriu um precedente jurídico
importante para a luta contra a lei da mordaça no país.
Confira no QR code o
andamento de todas
as ações coletivas do
SISMMAC.

Comunicação
à serviço a luta:

Os materiais impressos
contribuem para a organização
da luta nos locais de trabalho e
seguem contribuindo com debates
aprofundados sobre questões
pedagógicas e o movimento sindical.

Em 2019, lançamos o livro
“Memórias de Lutas: um olhar dos
professores aposentados da Rede
Municipal de Ensino de Curitiba”.
A próxima edição da revista Chão
da Escola contará com artigos que
debatem a educação na pandemia
e os desafios enfrentados pelos
trabalhadores da educação diante da
Covid-19 e do trabalho remoto.
Demos início, ainda em 2016, ao
envio de notícias pelo WhatsApp e
avançamos na produção de vídeos,
podcasts e outros conteúdos virtuais
para contribuir numa comunicação
ágil com a categoria.
O site do SISMMAC também
passou por constantes melhorias,
visando facilitar o acesso à
informação e aos documentos.
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Respeito às instâncias de decisão da
categoria: reorganização do SISMMAC
avança na luta e na unidade com o
conjunto da classe trabalhadora e marca
essa importante década da nossa história

Nesse Congresso, além da desfiliação da CUT,
aprovamos também a criação do fundo de greve.

Comunicação SISMMAC

Comunicação SISMMAC

Comunicação SISMMAC

Em 2018, a categoria decide no
Congresso participar ativamente da
Intersindical - Instrumento de Luta e
Organização da Classe Trabalhadora:
um passo muito importante que nos
uniu à uma Organização independente
em relação aos governos e patrões
que tem contribuído país afora
para reorganização e luta da classe
trabalhadora.

Com muito empenho da atual diretoria
do SISMMAC, o SISMUC voltou para
as mãos dos trabalhadores: em 2018
demos um passo importante na união
com o conjunto dos servidores de Curitiba
com o apoio à chapa de oposição que
derrotou a chapa da CUT nas eleições do
SISMUC. Desde então, SISMMAC e SISMUC
caminham juntos na defesa dos serviços
públicos.
Comunicação SISMMAC

Comunicação SISMMAC

Cumprimos a decisão da categoria: o
SISMMAC apoiou política e financeiramente
a reorganização da nossa classe,
contribuindo para que vários trabalhadores
mantivessem ou retomassem seus
sindicatos para a luta.
E, da mesma forma que estivemos junto
a diversas categorias, como sapateiros
de Franca, Metalúrgicos de Ipatinga, os
ajudando a retomar os sindicatos para a
luta, eles e tantos outros trabalhadores
sempre estiveram nos apoiando no
fortalecimento da nossa luta.

No X Congresso do SISMMAC, realizado em 2012, o magistério aprovou a
desfiliação da CUT e decidiu que o percentual de 6,2% da arrecadação do
Sindicato que era destinado para essa central que há muito tempo virou
as costas para os trabalhadores seria usado para a apoiar a reorganização
da classe trabalhadora. Da mesma forma, a decisão da categoria em 2018
de se desfiliar da CNTE se deu porque há muito tempo essa Confederação
deixou de ser um espaço de luta dos trabalhadores da Educação.

Comunicação SISMMAC

Além dos muros
da escola e das
cercas da categoria:
união com os demais
servidores e com o
conjunto da classe
trabalhadora

Os rumos e posições defendidas pela atual direção
do SISMMAC foram decididos de forma horizontal
em conjunto com a categoria por meio de debate em
seminários, encontros, mutirões, reuniões mensais
do Conselho de Representantes e de votação nas
assembleias e Congressos.
Nesses espaços, sempre foi garantido a estrutura
necessária para participação, como auxílio para
transporte, além de espaço de recreação infantil para
que mães e pais pudessem participar das atividades
enquanto seus filhos recebem o cuidado necessário.

Comunicação SISMMAC

Em 2018, o SISMMAC
completou 30 anos e a
categoria comemorou a data
com a aquisição da sede
própria, fruto do empenho
da atual diretoria em
garantir um espaço próprio
do magistério.

Criado em 2011,
o Baile do Professor
virou tradição na
categoria e celebra
nossos laços de união
e firmeza para a luta.

Jonas Rebicki/SISMMAC

Comunicação SISMMAC
Comunicação SISMMAC

Jonas Rebicki/SISMMAC

Jonas Rebicki/SISMMAC

Juntos lutamos, juntos ampliamos
o patrimônio e juntos confraternizamos:
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Luta em defesa da vida

Comunicação SISMMAC

ivemos um período de duros ataques aos direitos da classe trabalhadora. No mundo todo, patrões e
seus governos aproveitam a tragédia
da pandemia para aprofundar ainda
mais a retirada de direitos.
O serviço público municipal de
Curitiba perdeu pelo menos 65 vidas para a Covid-19 desde o início da
pandemia, entre servidores da ativa e
aposentados. Nesse momento difícil,
a luta em defesa da vida se tornou
prioridade. Em união com o SISMUC,
conseguimos com muita luta que o retorno presencial só acontecesse com
garantia de testagem e a primeira
dose da vacina para todos.
Criamos um canal de denúncias,
testamos a qualidade do álcool gel e das
máscaras fornecidas pela Prefeitura
e fomos presencialmente nas escolas
e CMEIs defender os professores que
enfrentaram problemas de segurança
e surtos de Covid-19. Essas denúncias
resultaram na abertura de um inqué-

Comunicação SISMMAC

V

rito civil no Ministério Público do Trabalho (MPT), que contribuiu com a pressão por condições mais seguras.
Contribuímos de forma solidária com
cerca de 500 professoras e professores
que tiveram corte de contrato dos RITs
em 2020, perdendo metade de sua renda
em plena pandemia.
Criamos um comitê de solidariedade
junto com outros sindicatos de Curitiba e
região metropolitana que distribuiu ces-

Comunicação SISMMAC

e por condições seguras de trabalho e ensino impediu
que a tragédia da pandemia fosse ainda maior

tas básicas e doações a famílias de trabalhadores desempregados, associações
de moradores e comunidades indígenas,
além de ações voltadas à população em
situação de rua.

Douglas Rezende/SISMMAC

Comunicação SISMMAC

Comunicação SISMMAC

Jonas Rebicki /SISMMAC

Comunicação SISMMAC
Comunicação SISMMAC
Comunicação SISMMAC

Jonas Rebicki /SISMMAC

Além de manter a mobilização para que a volta do reajuste
de 3,14% seja cumprida, os servidores também estarão em luta
pela recomposição da inflação do último ano, pela revogação
da Reforma da Previdência e para acompanhar os novos planos
de carreira que Greca enviará à Câmara Municipal.
A atual direção do SISMMAC agradece ao conjunto do
magistério que construiu essa importante e bela história
de luta e reorganização do Sindicato como instrumento de
defesa dos trabalhadores.
Reafirmamos que seguiremos juntos aos professores e ao
conjunto da classe trabalhadora na luta em defesa dos direitos,
dos serviços públicos e por uma nova sociedade sem opressão e
exploração.
Seguimos firmes para defender um SISMMAC independente dos
patrões e governo e comprometido com os trabalhadores e suas lutas.

Nicola Iannuzzi/SISMMAC

Precisamos continuar organizando a luta pra valer
em união com os demais servidores e com
o conjunto da nossa classe para a defesa da
previdência, salários e melhores condições de trabalho

Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba Rua Nunes Machado, 1644, Rebouças - Curitiba/PR, CEP. 80.220-070
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Mantenha-se

informado!

Site:
www.sismmac.org.br

Facebook:
www.facebook.com/sismmac

Lista de transmissão
Whats APP: 99737-2120

Telefone:
3225-6729

